
 

              

               REPUBLIKA HRVATSKA 

      ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA PROMINA 

         Općinski načelnik 

                  

KLASA: 008-02/18-01/01 

URBROJ: 2182/09-18-01 

U Oklaju, 3. siječnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („NN“-25/13, 85/15) 

te članka 41. st.3. al.30. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“- br.10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 8/13) općinski načelnik donosi 

 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

za 2018. godinu 

 

I. 

  Planom savjetovanja Općine Promina za 2018. god. (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se 

popis planskih, strateških te drugih općih akata koje Općina planira donijeti u 2018. godini, a 

za koje je potrebno provesti postupak savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o 

pravu na pristup informacijama.  

 Savjetovanje se provodi u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i 

prijedlozima zainteresirane javnosti o nacrtima onih općih akata kojima Općina Promina 

uređuje pitanja iz svog djelokruga čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju 

potrebe stanovnika ili uređuju druga pitanja od interesa za opće dobro. 

Uz svaki nacrt objavljuju se i razlozi njegovog donošenja te ciljevi koji se savjetovanjem 

žele postići. 

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretni nacrt zainteresirana javnost može 

uputiti putem obrasca koji će biti dostupan uz nacrt dokumenta. 

O svakom provedenom savjetovanju na službenim web stranicama Općine objavit će se 

izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su pristigli prijedlozi usvojeni, a koji ne. 
    

II. 

Planom savjetovanja za 2018. god. obuhvaćeni su sljedeći akti: 

Red. 

br. 

Naziv propisa općeg 

akta 

ili dokumenta 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja ili 

usvajanja 

Okvirno  

vrijeme 

provedbe 

savjetovanja 

 

Predviđeni načini 

provedbe savjetovanja  

(internet, oglas, javna 

rasprava i dr.)  

 

1.  Statut Općine Promina 

(novi) 

 

siječanj 2018.g  do 30 dana  internet savjetovanje 



2.  Odluka o načinu 

pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i 

biorazgradivog 

komunalnog otpada na 

području Općine 

Promina 

siječanj 2018. do 30 dana Internet savjetovanje 

3.  Odluka o mjerama za 

sprječavanje 

nepropisnog 

odbacivanja  

otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog 

otpada 

siječanj 2018. do 30 dana Internet savjetovanje 

4.  Program raspolaganja 

poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu 

RH 

sredinom 

2018. 

do 30 dana javna rasprava 

5.  Odluka o grbu i zastavi 

Općine Promina 

 

prva polovina 

2018.g. 

do 30 dana internet savjetovanje 

6.  Odluka o promjeni 

naziva ulica  

 

prva polovina  

2018.g 

 do 30 dana internet savjetovanje 

7.  Plan gospodarenja 

otpadom Općine 

Promina za razdoblje 

2018. – 2023. god. 

 

 

prva polovina 

2018. 

do 30 dana javna rasprava 

8.  Odluka o donošenju III.  

izmjena i dopuna 

Prostornog plana 

uređenja Općine 

Promina sa smanjenim 

sadržajem  

prvo 

polugodište 

2018. 

do 30 dana javna rasprava 

9.  Program gradnje 

objekata i uređaja 

komunalne 

infrastrukture za 2019. 

 

4. tromjesečje  

2018. 

do 30 dana internet savjetovanje 

10.  Program održavanja 

objekata i uređaja 

komunalne 

infrastrukture za 2019. 

 

4. tromjesečje  

2018. 

do 30 dana internet savjetovanje 

11.  Program potreba u 

kulturi za 2019. 

 

4. tromjesečje  

2018. 

do 30 dana internet savjetovanje 



12.  Program potreba u 

sportu za 2019. 

 

4. tromjesečje  

2018. 

do 30 dana internet savjetovanje 

13.  Program socijalnih 

potreba za 2019. 

 

4. tromjesečje  

2018. 

do 30 dana internet savjetovanje 

14.  Analiza stanja sustava 

CZ na području Općine 

Promina za 2017. god. 

 

4. tromjesečje  

2018. 

do 30 dana internet savjetovanje 

15.  Plan civilne zaštite za 

2019. god. 

 

4. tromjesečje  

2018. 

do 30 dana internet savjetovanje 

16.  Prijedlog Proračuna 

Općine Promina za 

2019.g 

4. tromjesečje  

2018. 

do 30 dana internet savjetovanje  

17.  Strateški plan razvoja 

turizma 

konac 2018. do 30 dana javna rasprava 

 

III. 

Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih akata koji nisu obuhvaćeni 

Planom, a spadaju u pitanja o kojima se provodi savjetovanje sa javnošću i za te će se akte 

provesti propisani postupak. 

 O izmjenama Plana savjetovanja Općina će izvijestiti javnost objavom na službenoj 

web stranici. 

 

IV. 

Postupci savjetovanja s javnošću za akte navedene u ovom Planu provodit će se u 

trajanju od 30 dana, osim u slučaju hitnosti koji će se posebno obrazložiti u pozivu za 

sudjelovanje u postupku.  

 

V. 

Za provedbu ovog Plana zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine.  

 

VI. 

Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Općine. 

Plan će biti dostupan javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama. 

 

                                                                               Općinski načelnik 

 

                                                                                  Tihomir Budanko 

 

 

 

 

 

 


